
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» 

 

  НАКАЗ 

 

"16   "   червня  2022  року         с. Мала Білозерка              №  131  

                                                        Василівського району 

                                                         Запорізької області 

 

Про призупинення дії  

трудових договорів 

 

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом 

Президента України від 24.02.2022 №64/2022 в Україні 24 лютого 2022 року був введений 

воєнний стан, який продовжено Указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022, 

№259/2022 від 18.04.2022 та 341/2022 від 17.05.2022, в умовах збройної агресії Російської 

Федерації проти України є неможливими організація та виконання робіт на Комбінаті через 

втрату контролю над виробничими потужностями ПрАТ «ЗЗРК».  

Керуючись ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» №2136-ІХ від 15.03.2022,– 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Призупинити дію трудових договорів працівникам комбінату, згідно 

визначених переліків (додаток №1 до наказу). 

2. Встановити початок призупинення трудових договорів з дати виходу цього 

наказу на період до відновлення діяльності Комбінату.  

3. Начальнику відділу інформаційних технологій опублікувати копію цього 

наказу на офіційному сайті ПрАТ «ЗЗРК». 

4. Начальникам структурних підрозділів довести до відома працівників, згідно 

визначеного переліку (додаток №1 до наказу) про призупинення дії їх трудових договорів у 

будь-який доступний спосіб, в т.ч за допомогою: мобільного зв’язку (в тому числі, через 

месенджери Viber, WhatsApp, та інші) за номерами, вказаними в особових картках 

працівників; електронної пошти за обліковими даними працівників. 

                                                                                Термін: з дати видання цього наказу 

5. В.о. начальника відділу кадрів зберегти посади/робочі місця працівників 

комбінату, згідно визначеного переліку (додаток №1 до наказу). 

6. Начальнику управління кадрового забезпечення, організації та оплати праці, 

головному бухгалтеру комбінату призупинити нарахування та виплату заробітної плати, 

гарантійних та компенсаційних виплат працівникам комбінату, згідно визначеного переліку 

(додаток №1 до наказу), у повному обсязі на час призупинення дії трудових договорів. 

7. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат 

працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на 

державу, що здійснює військову агресію. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

Голова Правління- 

Генеральний директор                                                                             Дмитро КОЛЄСНІКОВ  


